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Marmaduke
O’Saughnessy
(Angel Face)
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BEDREIGING:

Met zijn robuuste Charles Bronson-kop kon
Blueberry’s uiterlijk in een niet groter contrast staan met dat van Marmaduke “Duke”
O’Saughnessy, bijgenaamd Angel Face vanwege zijn jonge jongensuiterlijk. Blueberry
is op de vlucht voor het leger en de smerissen nadat hij ontsnapte uit een strafkamp
waartoe hij dertig jaar veroordeeld werd
wegens zijn vermeende schuld in de verdwijning van de schat van het federale
leger. Nu opereert hij als een opgedrongen
beschermengel voor Duke.
Het zijn bendeleider Tennessee Blake en
Guffie Palmer, twee oude bekenden van

(UIT EEN AVONTUUR VAN LUITENANT BLUEBERRY 16: VOGELVRIJVERKLAARD)

Blueberry, die hem met de job opzadelen
om voor de jongen te zorgen. Duke is
zogezegd de zoon van een hoge ome uit

Grant neer te schieten. In het hele complot,

het oosten die nogal wat stommiteiten

ingebed in een ander complot, past

heeft begaan. Een tijdje wegduiken in

Blueberry perfect als zondebok. In zijn

Mexico, met de stad Durango als een van

schoenen moet de moord op Grant gescho-

de haltes, en met Blueberry als veredelde

ven worden.

babysit is het voorgestelde plan.

Dankzij Dukes jeugdige uiterlijk kan hij in

Duke zegt netjes “meneer” tegen Blueberry

lange jurk en opgetut doorgaan voor het

en is gehecht aan zijn vioolkoffer waar een
Stradivarius in schuilt. Dat maakt hij
alleszins Blueberry wijs. Deze laatste is er
nu helemaal van overtuigd dat Duke een
kneusje en een slapjanus is. In werkelijkheid
is Duke een duurbetaalde, zelf- en trefzekere huurmoordenaar die de opdracht
kreeg om in Durango president Ulysses

Daar is ie! Ik heb de kop
van Grant in mijn vizier!
Jezus! Om je dood te
schamen, zo makkelijk!”
Angel Face vindt zijn opdracht om president Ulysses
Grant neer te schieten een makkie.

(UIT EEN AVONTUUR VAN LUITENANT BLUEBERRY 17:
ANGEL FACE)

nichtje van Guffy. Zelfs Blueberry kan nauwelijks zijn ogen geloven als hij hem als
vrouw ziet. Amusant! Maar dat is het niet
langer wanneer Duke de moordaanslag op
Grant weet te verijdelen. Van dan af wil
Duke de scalp van Blueberry. Maar zijn
opdrachtgevers willen nog steeds dat Grant
uit de weg wordt geruimd.

(David Steenhuyse)

